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Proposta de orçamento de estado para 2006 
 
Qual o segredo para um “rico” cozinhado? Ter os ingredientes apropriados, diriam os 
caros leitores. Pois é, esta regra também se aplica, com as necessárias adaptações, para 
um “rico” orçamento. Senão vejamos, o que poderiam esperar os sujeitos passivos de 
impostos (nós) perante um défice público que teima em não descer, o qual segundo o 
Governo não dá margem para baixar os impostos (o que sinceramente não 
concordamos)? A resposta é simples: Um orçamento “pobre” em alterações fiscais, e as 
que se fizeram têm como objectivo na sua maioria aumento da receita fiscal! 
 
Descrevem-se de seguida as principais alterações em cada um dos impostos. 
 
IRC 
 
Pessoas Colectivas de Utilidade Pública Administrativa e Instituições Particulares 
de Segurança Social: A concessão de isenção de IRC passa a ser automática. Por outro 
lado, a isenção passa a estar limitada aos rendimentos derivados das actividades 
desenvolvidas no âmbito dos seus fins estatutários. 
 
Encargos não dedutíveis para efeitos fiscais: Continua a expansão dos encargos 
fiscalmente não dedutíveis em IRC. Assim, passam a ser dedutíveis, por apenas metade 
do seu valor, as “perdas ou variações patrimoniais negativas relativas a partes de capital 
ou outras componentes do capital próprio, designadamente, prestações suplementares”.  
 
Também deixam de ser dedutíveis os encargos constantes de documentos emitidos por 
sujeitos passivos cuja cessação de actividade tenha sido declarada oficiosamente. 
 
Pagamento Especial por Conta: O limite máximo do Pagamento Especial por Conta 
(também referido como “colecta mínima”) volta a ser modificado, elevando-se o montante 
dos actuais 40.000 Euros para 70.000 Euros. 
 
Taxas máxima de amortização: A taxa máxima de amortização aceite fiscalmente para 
computadores passa de 25% para 33, 33%. 
 
Subcapitalização: Em termos gerais, a alteração a este nível implicará que os juros 
debitados por entidades residentes no espaço da União Europeia a subsidiárias (ou 
empresas do Grupo) situadas em Portugal, serão sempre dedutíveis, contanto que a 
respectiva taxa de juro reflicta as condições usualmente praticadas no mercado.  
 
Transferência de sede ou direcção efectiva: É introduzido um regime fiscal para 
regulamentar a transferência da sede social ou direcção efectiva para fora do território 
nacional. Esta passa a ser equiparada a uma dissolução, forçando a entidade residente 
ao apuramento de um ganho ou perda pela diferença, positiva ou negativa, entre o valor 
de mercado do património social e o respectivo valor líquido contabilístico. De igual 
modo, os respectivos sócios serão tributados pela diferença positiva entre o montante 
dos capitais próprios recebidos e o custo de aquisição das partes sociais.  
 
Benefícios Fiscais: Volta a propor-se a alteração do regime de tributação das sucursais 
financeiras exteriores das Zonas Francas da Madeira e Ilha de Santa Maria, por via da 
fixação da percentagem dos rendimentos que se consideram obtidos nos territórios 
continental e insulares. As alterações ocorrem nas instituições de crédito que 
desenvolvem a sua actividade “predominantemente” nas Zonas Francas, definindo-se 
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esta como a afectação de mais de metade dos activos líquidos totais à sucursal exterior, 
caso em que a parcela do rendimento isento sobe para 60%. Na eventualidade de a 
afectação dos activos líquidos ascender a 80%, o contribuinte pode solicitar a fixação 
casuística do rendimento isento (que, no limite, pode ser total). 
 
No que respeita aos projectos de investimento de valor superior a 5 milhões de Euros, 
susceptíveis de concessão de benefícios fiscais através de um processo de negociação a 
cargo da API, o OE inclui a necessidade de salvaguardar a cessação da actividade do 
investidor, nomeadamente, por via da deslocação para um outro país da sede ou 
direcção efectiva. Caberá à API decidir a forma de concretização desta medida, a qual 
poderá passar pela devolução de benefícios fiscais nas situações de deslocalização ou 
pela manutenção do investimento por um período mínimo. 
 
Descongestionamento das pendências judiciais: São retomados os incentivos fiscais 
para o “descongestionamento de pendências judiciais”, anteriormente consagrado no 
exercício de 2000. Em traços gerais, estimula-se a desistência dos processos judiciais 
interpostos até 30 de Setembro de 2005, por via da dedutibilidade fiscal associada à 
anulação dos créditos. Este benefício está disponível até 31 de Dezembro de 2006. 
 
IRS 
 
Taxas de IRS: A Proposta do OE 2006 prevê uma actualização dos escalões de IRS, 
para contribuintes com rendimentos colectáveis até 60.000 €, numa percentagem igual ao 
valor previsto da inflação, ou seja 2.3%. Aqueles que aufiram um rendimento colectável 
superior a  
60.000 € verão a sua carga fiscal agravada em virtude do aumento da taxa de IRS de 
40% para 42%. 
 
Assim, a maioria dos contribuintes portugueses, com rendimentos colectáveis inferiores a 
60.000 €, não sofrerão qualquer aumento de imposto, em sede de IRS, no ano 2006, 
desde que os seus rendimentos não aumentem em percentagem superior a 2.3%. Os 
contribuintes poderão mesmo reduzir a sua carga fiscal, no ano 2006, se efectuarem 
aplicações em Planos de Poupança Reforma (PPR) e adquirirem computadores. 
 
Benefícios fiscais e outras deduções 
 
PPR: A possibilidade de dedução das aplicações em PPR prevista na Proposta do OE é 
certamente um incentivo à poupança dos contribuintes e ao planeamento do 
financiamento das suas reformas. No entanto, os valores de dedução ao IRS propostos 
para 2006 são significativamente inferiores aos dedutíveis até ao ano 2004. Em vez de 
25%, os contribuintes poderão deduzir 20% das suas aplicações em PPR, com os limites 
de 400 € por pessoa com idade inferior a 35 anos, ou 350 € por pessoa com idade 
compreendida entre 35 e 50 anos, ou 300 € por pessoa com idade superior a 50 anos. 
Anteriormente aqueles limites eram de 727,55 €, 694,48 € e  661,41€, respectivamente. 
 
Contudo a Proposta prevê um agravamento dos rendimentos recebidos pelo participante 
em caso de resgate. Efectivamente, em caso de reembolso total ou parcial das 
importâncias pagas pelo fundo de poupança-reforma, o participante irá ser tributado 
sobre 2/5 do rendimento recebido, quando, actualmente, somente 1/5 do rendimento é 
sujeito a tributação. Com esta medida, o Governo pretende reforçar o papel destes 
instrumentos no financiamento da reforma, incentivando o recebimento sob a forma de 
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prestações regulares e periódicas, em detrimento do reembolso, quando verificadas as 
condições legais para a reforma. 
 
Por outro lado, de acordo com a Proposta, esta dedução não poderá ser aplicada aos 
Planos de Poupança Educação (PPE). 
 
Computadores: A dedução dos montantes despendidos com a aquisição de 
computadores de uso pessoal, incluindo software e aparelhos de terminal, adquiridos em 
estado de novo e para uso pessoal, é, igualmente, conhecida pelos contribuintes 
portugueses. Contudo, somente as famílias com estudantes (os filhos ou os próprios 
contribuintes) e com rendimentos colectáveis inferiores a 60.000 € podem aproveitar 
desta dedução. O valor dedutível corresponde a 50% dos montantes despendidos, com o 
limite de 250 €, e é aplicável somente uma vez durante os anos de 2006 a 2008. No ano 
2006, podem ser consideradas as aquisições realizadas durante o mês de Dezembro de 
2005. 
 
Despesas de educação / explicações: No âmbito da dedução relativa às despesas de 
educação, as famílias com estudantes passam a beneficiar da possibilidade de dedução 
das despesas com explicações, respeitantes a qualquer grau de ensino, desde que 
devidamente comprovadas.  
 
 
Pensões de reforma sofrem agravamento de tributação: Os pensionistas, mesmo os 
de rendimentos mais baixos, saem penalizados na medida em que o Governo se propõe 
reduzir a dedução específica destes rendimentos de 8.283 € para 7.500 €. Por outro lado, 
os contribuintes que auferem pensões mais elevadas (acima de 40.000 €) também irão 
sofrer um agravamento fiscal importante resultante da alteração das regras de 
determinação da dedução específica e correspondente rendimento tributável. Em 2005, 
os contribuintes com pensões inferiores ao valor correspondente ao ordenado anual do 
Primeiro-Ministro (aproximadamente, 74.000 €) deduziam ao seu rendimento um valor até 
8.283 €. No ano 2006, os contribuintes com pensões de valor inferior a 40.000 € vêem a 
sua dedução reduzir para 7.500 €.  
 
De acordo com o relatório do Governo, as medidas propostas visam aproximar, de forma 
gradual, a tributação dos rendimentos de pensões à tributação dos rendimentos do 
trabalho dependente, à semelhança do que se passa em quase todos os outros países 
da União Europeia. 
 
Residência Fiscal: Os emigrantes e respectivas famílias, em que apenas um dos 
cônjuges permanece em Portugal, podem ver facilitado o tratamento fiscal dos seus 
rendimentos. Até aqui, neste tipo de situações, o casal é considerado como residente em 
Portugal, o que os obriga a entregar uma declaração de IRS conjunta, incluindo os 
rendimentos obtidos no estrangeiro. Com a alteração proposta, o cônjuge que permanece 
em Portugal apresenta uma declaração de IRS incluindo somente os seus rendimentos, 
sendo tributado de acordo com as regras aplicáveis ao regime das pessoas separadas de 
facto. O cônjuge “emigrante”, desde que tenha permanecido em território português 
menos de 183 dias, durante o ano em causa, e cuja actividade económica não esteja na 
sua maior parte relacionada com o território português, é tratado como não residente, 
sendo sujeito a IRS somente sobre os rendimentos obtidos em território português. 
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IVA, IECs e IA 
 
IVA 
 
Créditos incobráveis: É introduzida uma maior flexibilização das condições para 
recuperação do IVA incluído nos créditos incobráveis, nomeadamente: (i) Aumentam-se 
em regra para o dobro o valor dos créditos que podem ser objecto dos procedimentos 
simplificados de recuperação do IVA; (ii) Dão-se condições menos exigentes para 
considerar certos créditos como incobráveis, designadamente através do acesso ao 
“registo informático de execuções”, e (iii) Permite-se considerar incobráveis créditos até 
10,000 Euros sobre particulares e 7,500 Euros para sujeitos passivos de IVA, em caso de 
desistência de acções durante o ano de 2006. 
 
Facturação electrónica: Introduzem-se regras mais exigentes relativas ao 
processamento e conservação de facturas por meios informáticos, no sentido do aumento 
quer da fiabilidade dos dados, quer da sua inalterabilidade e facilidade de acesso por 
parte dos agentes fiscalizadores. 
 
Ocultação de dados fiscais dos contribuintes por programas informáticos: 
Introduzem-se penalidades até 25,000 Euros para situações de venda de programas 
informáticos ilícitos e viciação de programas informáticos com o intuito de alterar ou 
ocultar dados fiscais dos contribuintes. 
 
Bens Imóveis: Ao Governo é ainda dada autorização legislativa para regular as 
seguintes matérias: (i) Reformulação do regime de renuncia à isenção nos casos de 
locação e venda de imóveis; e (ii) Prevenir práticas de subavaliação na transmissão de 
imóveis no caso de transmissões para sujeitos passivos sem possibilidade de 
recuperação integral do IVA, introduzindo para efeitos de tributação o conceito de ‘valor 
normal’. 
 
IECs 
 
Em media, os aumentos das taxas dos IEC são os seguintes: Cerveja: 2%, Outras 
bebidas alcoólicas: 2%, Tabaco: 12 a 35%, Gasolina: 10%, Gasóleo 8% e Gás natural 
2%. 
 
IA 
 
A base do IA passa a incluir uma componente ambiental – pagam mais as viaturas mais 
poluentes 
 
Imposto do selo e impostos sobre o património 
 
Isenção de IMT na aquisição de prédios destinados à habitação: Eleva-se, na ordem 
dos 2,3%, o limite da isenção de IMT para as aquisições de prédios destinados a 
habitação. O limite passará a ser de € 83.500 (actualmente € 81.600). Aumento similar se 
regista, em média, para os escalões dos valores sobre os quais incide o IMT nestes 
imóveis, mantendo-se as taxas inalteradas. 
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Isenção de IMI: Introdução da isenção de IMI para os proprietários ou usufrutuários de 
prédios que os cedam gratuitamente a entidades públicas isentas de IMI ou a outras 
entidades isentas de IMI. É uma medida positiva, não só em termos de justiça mas 
também de incentivo à efectiva utilização dos imóveis.   
 
Imposto do Selo: São repostas as isenções de imposto do selo para as operações de 
reporte em bolsa e para os aumentos de capital por entradas de activos que, por lapso, 
tinham sido eliminadas com a reforma da tributação do património. Como elemento 
negativo, de notar que não foi salvaguardado o período de 2 anos em que as isenções, 
por manifesto erro, não vigoraram. 
 
 
Outros 
 
Divulgação de devedores e rendimentos: Criação de um normativo que permite: (i) 
Divulgação de listas de contribuintes cuja situação tributária não se encontre 
regularizada; e (ii) Publicação de rendimentos declarados ou apurados, por categorias de 
rendimentos, contribuintes, sectores de actividade, etc. 
 
Responsabilidade dos Técnicos Oficiais de Conta: (i) passam a ser responsáveis 
subsidiários pelas dívidas fiscais dos seus clientes mesmo que tenham agido com 
negligência; e (ii) passam a ser subsidiariamente responsáveis pelas coimas devidas pela 
falta ou atraso de quaisquer declarações que devam ser apresentadas no período de 
exercício de funções. 
 
 
 
 

 

 


